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Lorena inicia obras de recapeamento 
e retoma a operação tapa-buracos
Alvo de cobranças recebe cerca R$ 550 mil para recapear vias; empresa terceirizada deve reforçar ruas

Foco de reclamações de 
moradores de Lorena, os bu-
racos no asfalto em diferentes 
bairros teve um avanço com a 
infraestrutura nesta semana. 
Com cerca de R$ 550 mil, a 
Prefeitura iniciou obras de 
recapeamento em quatro vias. 
Já a operação tapa-buracos 
deve ser retomada nesta se-
gunda-feira (14).

Os investimentos para o 
recapeamento de R$ 518 mil e 
R$ 41 mil são provenientes de 
um convênio com o Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
e contrapartida municipal, res-
pectivamente. Os serviços que 
tiveram início na sexta-feira 
(11), na rua Carlos Chagas no 
Olaria e avenida São Thomas, 
no Vila Hepacaré, também 
contemplarão as ruas Macha-
do de Assis com pavimentação 
e o recapeamento da Olavo 
Bilac. 

Segundo a secretária de 
Obras e Planejamento Urbano, 
Rosana Reis, a previsão é de 
que os trabalhos sejam en-
cerrados ainda em fevereiro. 
“Mas é lógico que se chover 
torrencialmente do jeito que a 
gente tem visto, eles (empresa) 
vão ter que parar e dar conti-
nuidade no serviço na hora 

que o tempo estiver melhor”.
O mau tempo com o registro 

de chuvas nas últimas sema-
nas está entre as justificativas 
do Executivo pela falta da ope-
ração tapa-buracos nas ruas. 
Leitores e ouvintes do Atos 
no Rádio, indignados com a 
situação de vias esburacadas, 
se manifestaram durante a 
semana. “Alguém aí caiu em 
algum buraco hoje? Aqui no 
Santo Antônio, perto da minha 
casa, tem cada buraco e a Pre-
feitura não faz nada. A gente 
tem que ter carro como Range 
Rover, 4x4, porque o tanto de 
buraco que tem! Pagamos nos-
sos impostos, onde está indo o 
nosso dinheiro?”, questionou o 
internauta Flávio Magalhães 
de Paula. 

De acordo com o secretá-
rio de Serviços Municipais, 
Waldemilson da Silva, o Tão, 
“devido o alto índice de chu-
vas, a usina  que produz a 
massa asfáltica também sofre 
danos e deixa de produzir e de 
fornecer”. De forma paliativa, 
para amenizar os impactos 
dos buracos, a pasta estava 
trabalhando com massa fria, 
sem sucesso, também devido 
às chuvas. “Tivemos que in-
terromper porque se não fica 
gastando massa, e é dinheiro 
jogado fora”, frisou.

Os trabalhos terão início nas 
ruas que recebem o maior flu-

xo de veículos, como Antonio 
Haddad, no Santo Antonio e 
Targino Vilela Nunes, no Vila 
Nunes. Após as principais vias, 
as adjacentes serão atendidas. 
“Temos um mapa hoje, faz 
esse, faz aquele. No outro dia 
você tem um cronograma já 
praticamente, de tanto buraco 
que tem na cidade”, comentou 
Tão.

Para acelerar a Operação 

Rafaela Lourenço
Lorena

dos servidores municipais, a 
terceirizada que presta ser-
viços com maquinário para a 
secretaria de Obras e Planeja-
mento Urbano também deve 
atuar nos buracos das vias, 
porém, nos de maior profun-
didade. Rosana Reis explicou 
que os trabalhos ainda não 
haviam iniciado devido as chu-
vas, mas que vias deterioradas 
como a Paraná, Nesrala Rubez, 

Início de obras na avenida São Tomás, na Vila Hepacaré; Prefeitura projeta recuperação de pavimentação nas principais vias com R$ 550 mil

Fotos: Rafaela Lourenço

Madame Curie, Expedicionário 
Genésio Valentim Corrêa e 
estrada Santa Terezinha serão 
contempladas. 

Obras – As obras em gale-
rias de águas pluviais, tam-
bém afetadas pelas chuvas 
puderam avançar nesta sema-
na. No Vila Nunes, Rosana res-
saltou que os trabalhos não 
foram paralisados e seguem 
em fase final, assim como na 

rua Barão de Castro Lima, na 
região central. Já a rua Gerô-
nimo Lorena, no Vila Passos, 
que foi ponto de alagamento 
no início da semana, teve a 
abertura do solo na última 
sexta-feira para a instalação 
das manilhas. 

Os trabalhos na principal 
avenida do Bairro da Cruz, a 
Sete de Setembro, ainda não 
iniciaram.

Pindamonhangaba ini-
ciou, nesta semana, pelo 
programa “Pró São Paulo”, o 
recapeamento das rodovias 
e estradas vicinais da cidade. 
A ação promete revitalizar o 
pavimento asfáltico e sinali-
zação em mais de quarenta 
quilômetros.

Segundo o Município, o 
investimento de maior ex-
pressividade está na rodovia 
Abel Fabrício Dias, em que 
haverá o recapeamento de 
8,6 km em duas pistas, ligan-
do a rotatória da Vila Suíça 
até a rotatória do Pasin, em 
Moreira César.

O processo de preparo do 
canteiro já foi iniciado, e as 
ações das equipes da empre-
sa Souza Compec Engenharia 
e Construções devem ser 
iniciadas em breve. A melho-

ria, que tem investimento de 
R$27,6 milhões, possui prazo 
de conclusão até outubro de 
2022.

Outra rodovia que deve ter 
as condições de trânsito me-
lhoradas é a Amador Bueno 
da Veiga, que liga Pindamo-
nhangaba a Taubaté. A via 
será totalmente recapeada 
entre os quilômetros 137 e 
146. A estrada do Atanázio, 
em Moreira César, também 
está no pacote de obras e 
recebeu, recentemente, a 
colocação de guias.

Neste trecho, a responsável 
é a empresa Neocogec, que 
possui previsão de revitali-
zação de 3,5 km com inves-
timento de R$ 4,3 milhões. 
A melhoria no local contará 
com fomento municipal para 
a implantação de ciclovias e 
calçadas, garantindo segu-
rança para os usuários.

“São valores expressivos 
que estão sendo investidos 

e isso se deve a diversos 
encontros que tivemos em 
São Paulo, principalmente à 
interlocução dos deputados 
André do Prado e Márcio 

Bruna Silva
Pindamonhangaba 

Alvino, que vêm ajudando de-
mais nossa cidade a viabilizar 
obras”, assegurou o prefeito 
Isael Domingues (PL).

O Estado custeará também 

Com mais de R$ 27 milhões em verbas liberadas, 
Pindamonhangaba inicia recapeamento asfáltico
Pelo programa “Pró São Paulo”, ação promete recuperar ruas e estradas com prazo até outubro deste ano

Área próxima à rotatória do Pasin, em Moreira César; Prefeitura de Pindamonhangaba avança com pavimentação em areas de grande movimento
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o recapeamento da estrada 
Pindamonhangaba-Lagoinha. 
O cronograma prevê melho-
ria dos 15 quilômetros ini-
ciais, depois a pavimentação 

asfáltica dos 23 quilômetros 
seguintes. A expectativa é 
que a vencedora do processo 
de licitação seja anunciada 
ainda neste mês.
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Câmara abre Comissão 
Processante para 
iniciar investigação de 
denúncia contra Celão
Nei, Vantuir e Dani são sorteados para compor Comissão que 
avalia caso sobre ex-presidente; resultado de apurações será 
votado por todos os vereadores no prazo de noventa dias

TCHAU QUERIDA!
O ex-presidente Lula está “es-

condendo” a ex-presidente Dilma 
Rousseff da atual campanha elei-
toral.

Uma medida de cautela diante 
do desastre político e econômico do 
seu governo.

Entretanto, dirigentes e lideran-
ças petistas, entendem que o legado 
deixado pela ex-presidente um 
potencial negativo a ser explorado 
pelos adversários.

Daí, a recomendação das li-
deranças petistas, omitir a gestão 
de Dilma para evitar um desgaste 
político na campanha.

Apesar dos dirigentes petistas 
quererem escondê-la a disposição 
dela em se defender sempre que 
necessário.

Jogo duro para a direção do 
partido.

Problema para o ex-presidente 
resolver.

O governo Dilma foi marcado 
pela maior recessão econômica da 

história do país, e este deverá ser 
um dos temas escolhidos pelos 
opositores.

Por outro lado, escondê-la é algo 
complicado, pois seria um tiro no 
pé, fato que também poderia ser 
explorado pelos opositores.

O ex-ministro da Fazenda, Guido 
Mantega, já afirmou que “erramos”. 

Portanto, escondê-la poderia ser 
uma “confissão de culpa”.

No seu primeiro mandato en-
frentou altos níveis de corrupção 
em seus principais ministérios vindo 
demitir Antônio Palocci, ministro 
da Casa Civil, Alfredo Nascimento, 
dos Transportes e Wagner Rossi, 
ministro da Agricultura, por irregu-
laridades.

O ministro da Defesa, ministro 
Nelson Jobim, pelas suas declara-
ções contundentes feitas contra o 
próprio governo.

A “faxina” proposta pela pre-
sidente Dilma, como a imprensa 
denominou, acabou gerando insta-
bilidade política, tensão e descon-
tentamento da base aliada.

A atitude da presidente causou 
insatisfação e constrangimento 
dentro do próprio partido.

O entendimento pelo partido 
dos trabalhadores, de que, quanto 
mais a presidente Dilma acentuava 
a “faxina” ética, mais corrupto o go-
verno anterior parecia, pois todos os 
ministros afastados foram indicação 
do ex-presidente Lula.

A ideia dominante no partido, 
tudo que Lula tinha construído, es-
tava sendo desmontado por Dilma.

Dilma criou uma dificuldade co-

nhecida no meio político brasileiro 
uma “encruzilhada perigosa”: ou 
dava continuidade a sua “faxina” éti-
ca ou corria o risco de ver a sua base 
se sustentação política se evaporar e 
comprometer a sua governalidade.

Os problemas éticos da admi-
nistração petista, as dificuldades 
econômicas que batiam em boa parte 
na classe média, com a redução do 
poder de compra e a ameaça da volta 
do dragão da inflação.

Pontos centrais para o acirramen-
to das manifestações contrárias ao 
seu governo.

Aliado ao movimento estava a 
informação de corrupção que atin-
gia o governo no caso “Petrolão” 
transformando-se em sentimento 
de revolta, indignação, ódio da 
sociedade.

A pauta dos manifestantes con-
centrou-se na corrupção e no impe-
achment da presidente.

Mesmo assim consegue a sua 
reeleição e os aplausos da sua posse, 
um mês após, se transformam em 

ares de fim de festa e de ressaca 
política.

O governo Lula-Dilma durante 
12 anos subsidiou o crédito para 
a população consumir mais com 
o endividamento generalizado da 
classe média.

A “herança maldita” de FHC, 
que sustentou a economia com o 
controle das despesas públicas, meta 
de inflação e taxa de câmbio flexível 
foi para o espaço.

A exportação para a China entra 
em declínio.

Para evitar a recessão, conter a 
taxa de inflação, taxa Selic de 12,5% 
ao mês, juros subsidiados, alta taxa 
de desemprego, medidas de “ajus-
tes”, corte nos gastos, mudanças no 
seguro-desemprego, aumento do 
IPI, aumento de tributos sobre os 
combustíveis e por último a estia-
gem e o consequente aumento de 
preços o seu governo implodiu.

A tempestade perfeita estava 
construída!

Deixou uma relação Dívida Pú-
blica/PIB próximo de 90%.

Lula recebeu de FHC por volta 
de 50%.

Em termos políticos, o governo 
Dilma perdeu o apoio da base aliada 
no Congresso Nacional e na gestão 
meteu os pés pelas mãos.

Um desastre perfeito!
Em termos de gestão perdeu de-

finitivamente o controle das contas 
públicas e o controle da economia.

A insatisfação popular leva ao 
impeachment.

A insatisfação política, leva ao 
golpe...no Brasil!

   A tempestade perfeita estava 
construída!

““Não sou candidata 
a nenhum cargo””

Dilma Rousseff

Os vereadores de Guaratinguetá 
acataram uma denúncia contra 
Marcelo Coutinho, o Celão (PSD), 
parlamentar que presidiu a Casa 
até dezembro de 2020. Os apon-
tamentos foram apresentados, na 
última semana, por Gilberto Cabett, 
promotor da cidade, mas que proto-
colou o documento presencialmente 
na Câmara como cidadão. Na ter-
ça-feira (8), a Casa leu na íntegra 
as 37 páginas dos apontamentos, 
antes de aprovar a admissibilidade 
da investigação.

Dos 10 vereadores aptos, 9 foram 
a favor da abertura da comissão 
processante e apenas um se absteve. 
Orville Teixeira, primeiro suplente 
do PSD e substituto de Celão nesta 
sessão, se baseou no artigo 229 do 
regimento interno da Câmara, e 
informou que não poderia votar por 

ser suplente imediato de Celão e por 
poder configurar, na teoria, interesse 
na condenação de Marcelo Coutinho.

Sua presença foi computada para a 
votação ter quórum, mas ele se abste-
ve do voto. Irene Cobradora, primeira 
suplente do PSC, substituiu Márcio 
Almeida, que pediu afastamento por 
15 dias e também ficou impedida de 
votar. Todos os outros nove vereado-
res foram a favor do pedido.

Com a aprovação, a Câmara ins-
taurou uma comissão processante 
para investigar a denúncia. Dos nove 
vereadores favoráveis à abertura, 
oito participaram do sorteio para 
formação da comissão. Nei Carteiro 
(MDB), Vantuir Faria (MDB) e Dani 
Dias (PSC) foram sorteados, com Nei 
na presidência e Vantuir na relatoria.

A processante terá noventa dias 
para emitir um parecer que, indepen-
dente do resultado (arquivamento ou 
pela punição de Celão), será votado 
em plenário. Uma das possibilidades 
é a cassação do mandato do vereador, 

Leandro Oliveira
Guaratinguetá

mas para que isso ocorra é necessário 
que a comissão conclua o relatório 
pela cassação, e no plenário, 8 dos 11 
vereadores votem a favor da punição.

Prazos e oitivas – Os vereadores da 
Comissão Processante concederam 
coletiva de imprensa ao fim da sessão. 
Segundo os parlamentares, as reuni-
ões para discussões começam em um 
prazo de cinco dias após a instaura-
ção da Comissão. “O presidente vai 
convocar uma reunião quanto breve, 
para nós começarmos a analisar a 
documentação que já está na Câma-
ra referente ao processo. Portanto, 
a partir desse momento nós vamos 
iniciar a pensar o relatório que vai 
ser entregue daqui a noventa dias”, 
afirmou Vantuir. “Pode ter certeza 
que todos nós faremos um trabalho 
muito sério, de avaliar documento 
por documento, porque precisamos 
mostrar para a população que temos 
uma comissão séria, unida e que pensa 
na cidade”, concluiu.

Para a vereadora Dani Dias, os in-
tegrantes da Comissão vão precisar 
concentrar as atenções neste caso. 
“Eu acredito que todos vamos parali-
sar algumas atividades intensas que 
a gente exerce. Eu trabalho muito, 
assim como Vantuir e Nei, claro que 
não dá para largar tudo. A gente tem 
nossa demanda, mas em virtude da 
magnitude do caso, do inquérito civil e 
das denúncias da Polícia Civil, a gente 
vai parar bastante nossas atividades 
devido a complexidade desse caso”.

O presidente da Comissão, Nei 
Carteiro, foi questionado se o prazo 
de noventa dias é suficiente para 
concluir as investigações. “A gente vai 
fazer da melhor maneira possível, o 
importante é fazer certo. Quanto ao 
prazo, o tempo dirá se é suficiente ou 
não. Sinceramente, a gente tem que 
avançar nisso, iniciar, é claro que tem 
o objetivo de se cumprir. Com certeza 
vamos cumprir o que está determina-
do. Quanto ao tempo, vamos aguardar, 
mas de maneira nenhuma vamos 
deixar de seguir o que está previsto”.

O vereador Marcelo Coutinho foi 
procurado pela reportagem, mas 
não se manifestou até o fechamento 
desta edição.

Comissão aberta na última terça-feira, durante sessão da Câmara; contrato do período de Celão é alvo de apontamentos

Foto: Leandro Oliveira

Marcelo Coutinho, que tem processo aberto para investigar contratos de 2020
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SALA COMERCIAL COM ESTACIONAMENTO
NA RUA DR. CASTRO SANTOS, 83

GALERIA VERAS

CAMARA MUNICIPAL DE POTIM
Relatório da Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Demonstrativo da Despesa com Pessoal

3º Quadrimestre de 2021F
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RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Despesa com Pessoal
Despesas Executadas nos Últimos 12 Meses Total (últimos 12

meses) (a)dez/2021nov/2021out/2021set/2021ago/2021jul/2021jun/2021mai/2021abr/2021mar/2021fev/2021jan/2021

Inscritas em RP
não Processados -

2021 (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) 86.656,73 92.825,04 95.159,61 95.402,67 93.918,26 90.825,17 92.451,75 87.090,92 89.760,21 87.090,93 89.093,27 130.667,31 1.130.941,87
   Pessoal Ativo 86.656,73 92.825,04 95.159,61 95.402,67 93.918,26 90.825,17 92.451,75 87.090,92 89.760,21 87.090,93 89.093,27 130.667,31 1.130.941,87
      Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis 69.626,62 74.831,95 77.113,66 77.524,63 76.327,94 73.650,51 75.327,40 70.192,87 72.862,15 70.192,87 72.079,52 105.196,46 914.926,58
      Obrigações Patronais 17.030,11 17.993,09 18.045,95 17.878,04 17.590,32 17.174,66 17.124,35 16.898,05 16.898,06 16.898,06 17.013,75 25.470,85 216.015,29
      Benefícios Previdenciários
   Pessoal Inativo e Pensionistas
      Aposentadorias, Reserva e Reformas
      Pensões
      Outros Benefícios Previdenciários
   Outras Despesas de Pessoal decorrentes de
Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)
   Despesa com Pessoal não Executada
Orçamentariamente
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da
LRF) (II)
   Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão
Voluntária
   Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da
Apuração
   Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao
da Apuração
   Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) 86.656,73 92.825,04 95.159,61 95.402,67 93.918,26 90.825,17 92.451,75 87.090,92 89.760,21 87.090,93 89.093,27 130.667,31 1.130.941,87

DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal
DTP e Apuração do Cumprimento do Limite Legal

% sobre a RCL AjustadaValor

RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) 64.102.891,03
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, §1º, da CF) (V)
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas de Bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI) 64.102.891,03 100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb) 1.130.941,87 1,76
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) 3.846.173,46 6,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) 3.653.864,79 5,70
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 3.461.556,12 5,40
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PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Pregão Presencial Nº 02/2022 PROC. Nº 40/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Pregão 
Presencial, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o Ata de Registro de Preço para 
reparos diversos e manutenções corretivas de instalações prediais de unidades escolares, 
com fornecimento de material, equipamento e mão de obra pelo período de 12 (doze) 
meses, a realizar-se às 09h30min do dia 25 de Fevereiro de 2022, no Prédio da Prefeitura 
Municipal de Lorena na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situados à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações 
(12) 3185-3000, ramal 3041 ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA DE LORENA
Aviso de Licitação: Tomada de Preços Nº 02/2022 – PROC. Nº 36/2022.

O Município de Lorena-SP torna pública a Abertura da Licitação na Modalidade Tomada de 
Preços, do tipo empreitada por preço global, cujo objeto é a contratação de empresa para 
construção de praça, na Rua Gonçalves, S/N – Bairro Parque Mondesir, com fornecimento 
de materiais, equipamentos e mão de obra, a realizar-se às 09h30min do dia 03 de Março 
de 2022, na Prefeitura Municipal de Lorena, Sala de Licitações, situada à Avenida Capitão 
Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12) 3185-3000, ramal 3041
ou 3046, das 09h às 17h, ou no site: www.lorena.sp.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA
TERMO DE CONVOCAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lorena no uso de suas atribuições legais, tendo em 
vista a homologação do Concurso Público Edital 001/2018, vem por meio 
deste convocar os candidatos habilitados para comparecer pessoalmente 
ou por intermédio de procurador, mediante procuração pública ou particular 
com firma reconhecida em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias a contar 
da data desta Publicação, na Prefeitura de Lorena, localizada na Avenida 
Capitão Messias Ribeiro, 625 – Olaria, Lorena, no horário das 10h às 16h 
no setor de Recursos Humanos (RH). O não comparecimento no prazo legal 
implicará a renúncia tácita do classificado convocado e, consequentemente, 
a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovado, são eles: 
PRISCILA A D FERNANDES RG: 425333711; ANA CAROLINA O SILVA RG: 
236338125; HAMILTON A OLIVEIRA RG: 060964327; THIAGO MARCONDES 
RG: 532215795; PEDRO H C I FERREIRA RG: 488423417; DANIELLA C L 
LEMOS RG: 425334211; THIANNA S P SALES RG: 634737971; JERILEE R C 
SANTOS RG: 412236072; MAURICIO B RICCIO RG: 435789041; ROBINSON 
M SIQUEIRA RG: 484226952; MARIA CRISTINA RODRIGUES RG: 631901772; 
JOAO KENEDY CARVALHO RG: 479439941; DEBORA NOGUEIRA RG: 
427037712; REGIANE C S NEVES RG: 303787879; MARIA INEZ DE MELO 
RG: 278267397; CLAUDIO A OLIVEIRA RG: 245688079.
Lorena, 11 de fevereiro de 2022.

Sylvio Ballerini
Prefeito Municipal

Agemvale conclui audiências 
do plano de desenvolvimento
Debates com prefeituras tentam colocar Agência no caminho das 
principais necessidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba

Leandro Oliveira
Da Região

A Agemvale (Agência Me-
tropolitana do Vale do Para-
íba), entidade ligada ao Go-
verno do Estado de São Paulo, 
promoveu cinco audiências 
públicas em microrregiões 
e cidades diferentes da RM-
Vale (Região Metropolitana 
do Vale do Paraíba e Litoral 
Norte), nesta semana. Com 
o objetivo de ouvir as de-
mandas de cada município, 
a Agência está em processo 
de elaboração do PDUI (Plano 
de Desenvolvimento Urbano 
e Integrado).

O documento final será 
enviado para a Alesp (Assem-
bleia Legislativa do Estado) 
que, em caso de aprovação, 
pode autorizar investimentos 
através de parcerias entre 
estado e municípios.

Cruzeiro, Guaratinguetá, 
Taubaté, São José dos Cam-
pos e Caraguatatuba recebe-
ram os debates. É a primeira 
vez que se realiza um planeja-

mento integrado entre todos 
os municípios da região. Em 
Guaratinguetá, o encontro 
contou com representantes 
do próprio município, além 
de Lorena, Aparecida, Cacho-
eira Paulista, Potim, Roseira 
e Cunha.

“O PDUI, que já estamos 
chamando de forma carinho-
sa de ‘plano diretor regional’, 
vai dar as diretrizes da nossa 
região. Nós estamos fixando 
os macrozoneamentos, tam-
bém as funções públicas de 
interesse comum para que 
depois de aprovado na Alesp, 
os municípios possam, em 
até três anos, adequar seus 
respectivos planos diretores 
para estarmos alinhados em 
uma só direção”, detalhou 
o diretor administrativo da 
Agência, Júnior Filippo.

A FIP (Fundação do Institu-
to de Pesquisa Econômica) foi 
contratada pelo Governo de 
São Paulo para desenvolver 
o trabalho de elaboração de 
oficinas e estudos dos muni-
cípios para identificar quais 
os problemas de cada cidade. 

O diagnóstico feito pela Fun-
dação foi apresentado nas au-
diências desta semana, com 
apontamentos das principais 
queixas da região.

“Existem algumas diferen-

À frente da Agemvale, Júnior Filippo conversa com Ballerini em Guará
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ças (de região para região), 
mas de um modo geral, os 
problemas da microrregião 
de Cruzeiro são parecidos 
com os de Guaratinguetá. 
Essa questão de uma po-
lítica de resíduos sólidos, 
o transporte de pacientes 
que estão em tratamento de 
saúde, a segurança pública, 
principalmente nos limites 
dos estados de São Paulo e 
Rio de Janeiro são demandas 
levantadas e que farão parte 
de um planejamento maior”, 
detalhou Filippo.

A Fundação finalizou as 
audiências e repassa o PDUI 
novamente aos municípios. 
Após aval das prefeituras, o 
documento será encaminha-
do à Alesp, que vai analisar 
o plano e fará a votação. Em 
caso de aprovação, serão 
realizados planos de ações 
concretas de acordo com a 
necessidade de cada micror-
região. A votação pode ocor-
rer ainda em 2022, porém, as 
cidades terão três anos até 
implantarem nos seus res-
pectivos planos municipais 
as propostas integradas com 
os municípios vizinhos.
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Lei previa aumento de 17,5% nos subsídios do prefeito, vice 
e secretários; decisão judicial aponta inconstitucionalidade

Atendendo ao pedido do Mi-
nistério Público do Estado de 
São Paulo, a Justiça ordenou 
na terça-feira (8) a redução 
dos subsídios do prefeito, 

Da Redação
Caraguatatuba

Justiça barra novos reajustes 
aprovados primeiro escalão da 
Prefeitura de Caraguatatuba

Com intuito de melhorar a 
segurança dos ambulantes 
da Feira Livre de Aparecida, 
a secretaria de Indústria 
e Comércio da cidade, em 
parceria com o Corpo de 
Bombeiros, abriu inscrições 
para um curso de brigadista 
voluntário. A medida atende 
determinação do Município 
para a atuação no espaço 
comercial.

Prefeitura abre inscrições para brigadistas 
voluntários que atuam Feira Livre de Aparecida
Aulas na unidade do Corpo de Bombeiros da cidade atende exigência para cuidados e segurança de quem 
trabalha e consome no centro comercial; quarenta vagas são ofertadas na primeira fase do processo

Uma das atrações turís-
ticas da cidade que mais 
atrai romeiros, passa a 
ter a obrigatoriedade de 
instalação de extintores de 
incêndio em cada barraca 
dos ambulantes.  

De acordo com a pasta, 
são quarenta vagas desti-
nadas a quem trabalham 
na feira, como ambulantes, 
seguranças e montadores. O 
workshop será ministrado 
no próximo dia 16 (quar-
ta-feira) às 8h, na sede do 
Corpo de Bombeiros, que 

A Feira Livre de Aparecida, próxima ao Santuário Nacional; Prefeitura oferece cursos para ampliar segurança
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vice-prefeito e secretários de 
Caraguatatuba. Em caráter 
liminar (provisório), a decisão 
julgou como irregular a lei 
municipal que concederia a 
partir do início deste ano o 
reajuste salarial ao primeiro 
escalão do Executivo. 

De acordo com a Justiça, 
foi aceita a solicitação do 
promotor de Caraguatatuba, 
Renato Queiroz de Lima, que 
apontou a inconstitucionali-
dade do projeto, criado pela 
mesa diretora da Câmara e 
aprovado pelos vereadores 
em 12 de dezembro do ano 
passado. A lei municipal esta-
belecia que, a partir de janeiro 
de 2022, ocorreria o reajuste 
dos subsídios do primeiro 
escalão do Executivo, com 
direito à retroatividade. Desta 
maneira, o prefeito, Aguilar 
Junior (MDB), o vice-prefeito, 
José Ernesto Ghedin (PDT) e os 
19 secretários municipais re-
ceberiam 17,5% de aumento. 
Desta porcentagem, 6,5% seria 
retroativa há 2019 e 2020, 
biênio em que os agentes pú-
blicos não tiveram reajustes. 

Por meio da lei munici-
pal, o subsidio do prefeito 
saltaria de R$ 14.928,34 
para R$17.571,60 e o sub-
sídio do vice-prefeito pas-
saria de R$9.763,99 para 
R$11.452,95. As remunera-
ções dos secretários variam de 
acordo com a pasta, sendo que 
com o reajuste o subsidio mais 
alto atingiria R$ 19.166,18.

De acordo com o parecer do 
promotor, além da inconstitu-
cionalidade da lei aprovada no 
fim de 2021, o poder público 
agiu de forma proposital, já 
que teria ciência da ilegalidade 
do ato por conta de uma lei 
de 2017 que prevê aumentos 
anuais, que é alvo de outra 
ação da Procuradoria Geral 
da Justiça.

Desta maneira, a Justiça 
ordenou que os subsídios 
voltem aos valores anteriores 
à lei, praticados até dezembro 
de 2021, e que a gestão de 
Aguilar Junior se manifeste 
em um prazo de até trinta dias.

Em nota à imprensa regio-
nal, a Prefeitura informou que 
irá cumprir integralmente a 
decisão judicial e interpor os 
recursos cabíveis para sua 
defesa.

Da Redação
Aparecida

fica à avenida Isaac Ferreira 
Encarnação, no bairro Jar-
dim Paraíba, 

As inscrições seguem 
abertas até o dia 14 e de-
vem ser feitas pelo telefone 
12 3105-4026 (WhatsApp) 
informando nome, função e 
ala que trabalha na feira.

Ainda segundo a secreta-
ria de Indústria e Comércio, 
caso a procura seja grande, 
a Prefeitura tentará junto 
aos Bombeiros a ampliação 
do workshop com novas 
datas.


